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สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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วาระท่ี 3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 

และการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.1  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่  
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
สรุปเรื่อง 
 1) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 2) มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 3) หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 ให้มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ  
สภามหาวิทยาลัย วรรคสอง องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน 
 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ 
ของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดของ
เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข)  
และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มี 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ท าค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
(แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ส านัก และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และจัดท า
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน (เพ่ิมเติม) โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 177/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 
 2) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 334/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 3) จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน (เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2559 

 

 
วาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตร
ดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าที่
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดั บมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1        
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไปปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับเข้ามาน าเสนออีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี     
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559      
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ          
ในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมคณบดีฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้อง   
กับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้น าเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนา
ดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป” และระบุหมายเหตุ ว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 
2559)” 
 4. เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุที่ระบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าว
ในข้อ 3 จึงสรุปได้ว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)” เข้าข่ายสามารถน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้ 



การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ       
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559         
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2559 

 

 
วาระท่ี 5.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง “มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20  
สิงหาคม 2558 
 2. สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวในข้อ 7 ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังจากที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ” 
 
การด าเนินการ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่าง
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” 
เพ่ือด าเนินการก าหนดกระบวนการยกร่างข้อบังคับฯ และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด              
ดังรายละเอียดในกระบวนการด าเนินงานยกร่างข้อบังคับฯ ดังแนบ 
 2. ในขณะนี้กระบวนการยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในขั้นต้นแล้ว         
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แล้วในคราวประชุม เมื่อวันที่           
5 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุม    
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ล าดับต่อไป  คือ การน าเสนอร่างข้อบังคับฯ     
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย   
การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2559 

 

 
วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 2 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ     
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ  
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว 

และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร 
คณะ/บัณฑิต

วิทยาลัย 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

อ.เกษม ตริตระการ* เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 

 ครั้งที ่2/2559 
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือโลจิสตกิส์ 
อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.ธีระพงศ์ นันทรัตน์ 
 

 อ.อุเทน สีแสง 

ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
 

ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

อ.นพพล น้อยแก้ว 
 

อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ 

เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 
ครั้งที ่2/2559 

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ 
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2559 

 

 
วาระท่ี 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องขอให้พิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อบังคับฯดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี  
จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน อาทิ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2547 เป็นต้น โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาว่าข้อบังคับใดควรแก้ไขปรับปรุงโดยเรียงล าดับตามความจ าเป็น 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที ่17 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


